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ABSTRACT 

  

Objective: Antipsychotics are used by millions of patients worldwide. There is an ongoing 

discussion whether second generation antipsychotics (SGAs) concerning effects on 

symptoms and side effects are better than first generation antipsychotics (FGAs). Some 

researchers and authors have also questioned the long term effect of antipsychotic drugs 

and discussed whether they really have a positive long-term effect. The last decade some 

researchers have also looked into whether antipsychotics cause irreversible brain damages. 

In the present study I wanted to examine to what extent this is supported by the existent 

research literature. 

Methods: I conducted searches on various databases such as PubMed, PsychINFO, EMBASE 

and the Cochrane library and I used the following words in four combinations: (1) 

antipsychotics AND first-episode psychosis AND side effects, (2) side effects AND 

antipsychotics (3) first-episode psychosis AND antipsychotics (4) antipsychotics AND long-

term effects. I searched through the reference-lists of several articles and found relevant 

articles her. I mainly focused on the latest systematic reviews, because this is a large topic. 

Results: The studies regarding the efficacy on positive symptom reduction showed that 

there is not any significant difference between SGAs and FGAs. SGAs give more weight gain 

initially than FGAs but with longer follow-up, this difference seems to decrease. The changes 

in brain structure associated with schizophrenia might be the result of antipsychotic use. 

There is some evidence that shows that long term exposure of antipsychotics increases 

mortality in schizophrenia. Regarding the functional outcome in the long term, patients that 

were given dosereduction/discontinuation after remission from the first-episode psychosis 

(FEP), were doing much better than patients that were given maintenance treatment  when 

evaluated seven years later. 

Conclusions: There is a need for more research about the side effects of antipsychotics, with 

longer follow-up and the use of medium-potent FGAs in moderate doses as comparator. 

More research is needed regarding the long-term outcomes of antipsychotic-treatment 

including mortality. There is a need for the introduction of patient choice regarding 

treatment of FEP/psychosis in general with more respect of the patient’s autonomy and less 

paternalism from the therapist. 
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INNLEDNING 

 
1. Generelt om psykoser/symptomer: 

Når en person rammes av en psykoselidelse medfører dette store påkjenninger for 

vedkommende, for familien og for omgivelsene.  Medikamenter, antipsykotika har vist en 

veldig god effekt på psykotiske symptomer. Det er imidlertid også nødvendig med en rekke 

psykososiale tiltak som kognitiv atferdsterapi, psykososialt familiearbeid og ulike 

rehabiliteringstiltak. Alle disse psykososiale tiltakene har vist en godt dokumentert effekt(1).  

Det er viktig å komme til tidlig med behandling når en person har fått en psykoselidelse (2). 

Hovedvirkningen til både AGA og FGA er å dempe de positive symptomene som 

hallusinasjoner og vrangforestillinger(1,3) men AGA har dessuten effekt på kognitiv svikt og 

negative symptomer(3). 

Hvordan den første psykoseepisoden manifesterer seg med tanke på symptomer vil variere 

mellom enkeltindivider. Personer med relativt like symptomer initialt kan senere havne inn i 

ulike spesifikke diagnosegrupper som enten schizofreni, psykotisk bipolar lidelse, 

schizoaffektiv lidelse, eventuelt kortvarig forbigående psykose. Behandlingen ved 

førsteepisodepsykose bør startes så raskt som mulig og er lik uansett hva senere utredning 

vil føre frem til, og det er viktig at personen behandles samtidig som utredningen foregår(4). 

Schizofreni er en av de mest kostbare mentale sykdommer både med tanke på menneskelig 

lidelse og målt i økonomiske utgifter for samfunnet. Symptomene debuterer typisk i ung 

voksen alder. Diagnosen er assosiert med synlige forandringer i hjernens struktur, og i 

nevrotransmisjonen av dopamin(5). Pasienter som har fått diagnosen schizofreni har økt 

sykelighet og dødelighet som følge av somatiske sykdommer sammenlignet med den 

generelle befolkningen og de har særlig økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom(6). 

2. Generelt om behandling med antipsykotika: 

Antipsykotika-naive pasienter responderer som regel bedre på antipsykotika enn de kroniske 

pasientene og de er mer tilbøyelige til å få bivirkninger på et lavt doseringsnivå. I dag er 

målet en langsom opptrapping av medikasjon hvor det lar seg gjøre(4). Man beskriver to 

vanlige hovedvirkninger ved bruk av antipsykotika: Den viktigste effekten er på de psykotiske 

symptomene og denne er gradvis innsettende(utvikler seg over flere uker). Det er 

desorganisering og uro som først blir bedre, videre hallusinasjoner og vrangforestillinger. 

Den andre er den raskt innsettende beroligende effekten som inntrer innen få timer, og 



4 
 

denne varierer i stor grad mellom ulike AGA og FGA preparater. Den beroligende effekten er 

avhengig av medikamentets binding til histaminerge reseptorer(1). Det foregår en diskusjon 

omkring det at noen av preparatene kan ha en stimulerende effekt i form av å virke 

antidepressivt eller være gunstig på negative symptomer(1). Ved oppnådd symptomfrihet 

etter den første episoden med psykose, bør pasienten informeres om at risikoen for 

tilbakefall er stor dersom en ikke fortsetter å medisineres for opptil ett til to år. Ved 

førstegangspsykose og oppfylte kriterier for schizofreni, er anbefalt behandlingsvarighet 

med antipsykotika, to år(1). Av de som ikke mottar antipsykotika vil 10-20 % unngå 

tilbakefall, men problemet er at det ikke er mulig på forhånd å identifisere hvem dette vil 

være(1).  

Vedlikeholdsdosen bør være så lav som mulig av effektiv dosering og som regel lavere enn i 

akuttfasen. Intermitterende legemiddelbehandling bør ikke brukes som rutine, men kun hos 

pasienter som ikke kan akseptere kontinuerlig behandling(1).                                                                                                                                                                                                                                                                  

Teorien om «supersensitivitets psykose» sier at langvarig bruk av antipsykotika vil øke 

dopaminreseptorenes sensitivitet, og på denne måten kan rask framfor gradvis seponering 

føre til en ny psykoseepisode(7).                                                                                                                                                 

 Morrison og medarbeidere skriver at det er økende evidens for at effekten av antipsykotika 

er overvurdert, og at fordelen i forhold til placebo er mindre enn tidligere antatt og de 

etterlyser mer kritisk foreskrivning og mer pasientmedvirkning i forhold til 

behandlingsvalg(8). Morrisons innspill tar utgangspunkt i flere oversiktsartikler og 

enkeltstudier av nyere dato publisert i internasjonale anerkjente tidsskrifter. Flere av disse 

har jeg brukt som materiale for denne prosjektoppgaven.                                                                                                                                   

På verdensbasis behandles flere millioner mennesker med antipsykotika, men det er fortsatt 

ikke helt avklart om dette medfører økt eller redusert dødelighet på lang sikt(9). En studie 

har vist at langvarig behandling med antipsykotika er assosiert med økt mortalitet(7) og en 

annen har vist redusert mortalitet(9) og dessuten foreligger det holdepunkter for at suicid 

forekommer i mindre grad hos pasienter som bruker antipsykotika(7,9). En systematisk 

oversikt fra 2009 peker på at det er noe evidens for at antipsykotika har uheldig virkning på 

pasientenes overlevelse(10).  

Det er hensiktsmessig å undersøke den terapeutiske effekten og bivirkninger hos pasienter 

som opplever sin første psykose da slike pasienter er mer representative i forhold til 
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pasienter med kronisk psykoselidelse ettersom de ikke er behandlet fra før og man derfor 

unngår denne konfunderende variabelen(2).  

 

3. Antipsykotika 

Annengenerasjonsantipsykotika(AGA) ble introdusert på 1990-tallet(9). Det er ikke 

holdepunkter for at den antipsykotiske virkningen mellom FGA- og AGA gruppene eller 

mellom de ulike FGA- og AGA preparatene er ulik(1). Det er kun klozapin som er unntaket og 

kan gi en antipsykotisk effekt ved behandlingsresistent psykose(1,11). 

Felles for alle typer antipsykotika er at hovedvirkningen er gjennom interaksjon med D2-

reseptorer i hjernen, hvor blokkering er viktigste effekt. Det er forskjeller i reseptorbinding -

profiler og bivirkningsprofiler noe som gjør at antipsykotika inndeles i ulike grupper. De eldre 

preparatene har sterkest binding til D2 reseptorene og klassifiseres som FGA. De nyere 

preparatene (AGA) har svakere D2-blokkade, mindre D2-relaterte bivirkninger enn FGA og en 

bred reseptorprofil, og denne forskjellen kan forklare ulikhetene i AGAs totale virknings- og 

bivirkningsprofil som f. eks. sederende effekt og grad av vektøkning(1). 

AGA gir færre subjektive bivirkninger i oppstartfasen enn FGA(1).  

Andregenerasjonspreparatene virker i tillegg til dette sterkt antagonistisk på serotonin 5-HT2 

reseptorene(10,11,12) og dette bidrar muligens til en mindre risiko for ekstrapyramidale 

bivirkninger som vi ser med FGA-bruk(12). I følge legemiddelhåndboken for 2013 tolereres 

AGA bedre av pasientene, gir gunstigere effekt på kognitiv funksjon samt har mindre 

motoriske og psykiske bivirkninger og bør av disse grunner være førstevalg(3,11). 

 

De ulike preparatene innad i AGA gruppen har en svært heterogen-reseptorprofil noe som 

gjør at det er stilt spørsmålstegn til om dette kan kalles en egen medikamentgruppe(13).  

De forskjellige AGA er ulike fra i hverandre på mange måter, både i reseptorprofil men også 

bivirkningsprofil(2,12), absorpsjon, dosering, interaksjoner med andre legemidler og 

clearence(12).                                                                                                                                                  

Det er evidens for at AGA medfører færre negative symptomer og kognitive forstyrrelser enn 

når man bruker et FGA. Det er ikke avklart om dette er en direkte effekt framfor fravær av 

sideeffekter som eldre preparater hadde(1). Forskjellen i reseptorprofilen til AGA kan 

utnyttes i klinikken, ved f. eks å velge et antipsykotika med sederende effekt hos pasienter 
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som har behov for dette f. eks hos pasienter som plages av uro og søvnvansker. På samme 

måte bør en unngå et slikt preparat hos en pasient med uttalte negative symptomer(1).  

 En generell oversikt over mulige bivirkninger av antipsykotika(14): 

1. Nevrologiske akinetisk syndrom, parkinsonisme, akatisi, akutte 

dystonier, tarditive dystonier, tarditive dyskinesier 

2. Psykiske  

3. Vegetative og 

kardiovaskulære 

munntørrhet, ortostatisk hypotensjon, forlenget QTc-

intervall, antikolinergt syndrom  

4. Endokrine og 

metabolske 

Vektøkning og lipidstoffskiftepåvirkninger, diabetes 

mellitus, menstruasjonsforstyrrelser, seksuelle 

forstyrrelser, vannintoksikasjon 

5. Hudreaksjoner  

6. Blodreaksjoner agranulocytose 

7. Leverreaksjoner  

8. Malignt 

nevroleptika -

syndrom 

 

9. Andre bivirkninger  

                                                                                                                                                                (14) 

Det siste tiåret har det vært vanlig praksis å anbefale et AGA som førstevalg(under ellers like 

forhold) p.g.a mindre bivirkninger i oppstartfasen. Ifølge de nasjonalfaglige retningslinjene 

for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser er det ikke faglige 

holdepunkter for å anbefale et spesifikt preparat framfor et annet med hensyn til virkning på 

psykotiske symptomer eller risiko for alvorlige bivirkninger, både innad i gruppene av AGA og 

FGA og mellom gruppene(1).   

Jeg ønsker å gjøre denne studien nå fordi det i den senere tid har kommet rapporter som har 

sammenlignet AGA med FGA hos pasienter med en FEP og jeg ønsker å undersøke om AGA 

egentlig er et bedre tilbud til pasientene enn hva FGA er. Med jevne mellomrom er det blitt 

hevdet at medikamentene gir hjerneskader ved langtidsbruk men hva er egentlig 

dokumentasjonen på dette? 
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Langtidseffekter som følge av bruk av antipsykotika er dessuten et tema som i dag er oppe til 

diskusjon, og jeg ønsker å se hva vi egentlig vet om dette. Er det skadelige bivirkninger ved 

bruk over lengre tid? Kan antipsykotika ha noe å gjøre med den forhøyede mortalitetsraten 

vi ser hos schizofrene? 

4. FORSKNINGSSPØRSMÅL: 

1)I denne oppgaven vil jeg undersøke nærmere forskjeller mellom AGA og FGA i virkning 

og noen bivirkninger for pasienter med en FEP. 

2)Er det dokumentasjon for at antipsykotika bidrar til redusert kortikal tykkelse og gir 

andre skadelige hjernepåvirkninger ? 

3)Hva er kunnskapsgrunnlaget for langtidseffekten av antipsykotika? 

 

 

METODE  

 

Jeg søkte i følgende databaser: Cochrane Library, Embase, PsychINFO og PubMed som er de 

mest brukte databasene. Jeg valgte å bruke ulike databaser fordi de inneholder referanser til 

forskjellige tidsskrifter, selv om mye også overlapper. Dette øker sjansen for å få opp egnede 

treff. 

PubMed inneholder over 23 millioner referanser til biomedisinsk litteratur fra Medline, 

vitenskapelige tidsskrifter og bøker(15). Medline inneholder referanser til tidsskriftartikler 

innen klinisk og preklinisk medisin, odontologi, veterinærmedisin, ernæring, sykepleie, 

fysioterapi og andre helsefag. Det er internasjonal dekning men det meste kommer fra Nord-

Amerika. Artikler f.o.m. 1950 er registrert.(16) 

I databasen Embase finnes referanser til tidsskriftartikler innen biomedisin og farmakologi. 

Det er internasjonal dekning men den er i hovedsak vesteuropeisk. Artiklene er registrert fra 

1947. En styrke sammenlignet med Medline er at den er særlig god på farmakologi, 

toksikologi og medikamentell behandling og det er registrert artikler fra omkring 1800 

tidsskrifter som ikke dekkes av Medline. Dette gjelder særlig europeiske, afrikanske og 

asiatiske(16.) 

Cochrane er et verdensomspennende nettverk av helsearbeidere, forskere, 

pasientadvokater og andre. Deres mål er å bruke de enorme mengdene evidens som stadig 
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skapes gjennom forskning, slik at klinikere kan nyttiggjøre seg dette når de skal ta 

beslutninger som ang helse. Cochrane er en non-profitt organisasjon med 

samarbeidspartnere fra over 120 land og målet er å lage pålitelig og tilgjengelig informasjon 

vedrørende helserelaterte spørsmål. Det er ingen sponsorer eller interessekonflikter med i 

bildet når informasjonen fremskaffes(17). 

PsychINFO er en omfattende og indeksbasert database med mer enn 3 millioner verk som er 

fagfellevurdert. Her finner vi referanser til litteratur innen atferdsfag og psykisk helse(18). 

Det er internasjonal dekning og artikler f.o.m. 1806 er registrert. Det er referanser til bøker, 

bokkapitler og avhandlinger f.o.m. 1987(16). 

Jeg brukte søkeordene: “antipsychotics”, “first episode psychosis”, “side-effects”, “long-

term-effects” I følgende kombinasjoner: ( 1) antipsychotics AND first episode psychosis AND 

side-effects, (2) antipsychotics  AND side-effects (3)first episode psychosis AND 

antipsychotics (4) antipsychotics AND long-term-effects 

COCHRANE-library: 

(1)2 treff, (2)48 treff (3) 7 treff (4)45 treff 

EMBASE: 

1)0 treff, 2) 20 treff, 3) 229 treff, 4) 0 treff 

Psych INFO: 

1)0 treff2)2 treff,3)124 trff,4)55 treff 

Pubmed: 

1)236 treff2)37153 treff3)678 treff 4)17931 treff 

 

Jeg har dessuten gått gjennom referanselistene til de aktuelle artiklene og plukket ut dem 

jeg finner relevante for problemstillingen.  

I og med at dette er et såpass stort fagfelt har jeg hovedsakelig fokusert på oversiktsartikler 

av nyere dato. Jeg har brukt noen enkeltartikler og særlig hvor nye interessante funn er 

tilkommet som enda ikke støttes i oversiktsartikler. 

Søkene ble utført i januar og februar 2014. Ettersom det var relativt mange treff, ble 

overskriftene på artiklene, publikasjonsdato og at artiklene kom fra internasjonale 

anerkjente tidsskrifter utslagsgivende når det gjaldt hvilke jeg valgte å inkludere som 

materiale til oppgaven. Artiklene som jeg opplevde svarte på forskningsspørsmålene mine 
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ble valgt. Slik har jeg hovedsakelig avgrenset søkene til artikler fra 2009 og fram til jan/feb 

2014. 

For resultatdelen endte jeg opp med 10 hovedartiklerartikler: Zhang, Foley og Morley, 

Riecher-Rössler, Moncrieff,  Ho, Weinmann, Tiihonen, Leucht, Wunderink og Harrow. 

 

RESULTAT  

 

1. Virkningsprofil: 

Zhang og kollegaer kom i 2012 med en systematisk oversikt og metaanalyse, som 

sammenlignet AGA med FGA ved en FEP med hensyn på terapeutisk effekt og sideeffekter. 

13 kohortstudier møtte inklusjonskriteriene (n=2509). Utfallene på kort sikt ble målt etter 3 

måneder mens de langsiktige utfallene ble målt ved 6-24 måneder. 8 (62 %) av studiene var 

kortsiktige og varte ≤ 13 uker mens 5 (38 %) varte ≥ 1 år. 

Det primære utfallet var behandlingsavbrudd og det var signifikant mindre av dette med 

AGA enn FGA.(Se tabeller i vedlegg 1 og 2). 

 Det at noen studier var sponset, viste seg å ha en signifikant effekt på resultatet: 

myndighetsstøttede kliniske studier viste en trend i favør av FGA mens industristøttede 

studier viste en signifikant favorisering AGA. Det ble ikke funnet andre signifikante 

konfunderende variabler. 

                                                                                                                                                                                        

Zhang og medarbeidere fant at på lang sikt var det ingen forskjell angående seponering 

innad i preparatgruppene AGA og FGA, men samlet resultat hadde en trend hvor det var 

signifikant mindre behandlingsavbrudd med AGA. 

De fant ikke signifikante forskjeller i terapeutisk effekt på positive symptomer mellom AGA-

FGA, verken på individnivå eller samlet nivå, med ett unntak: amisulpiride var signifikant 

bedre enn haloperidol(vedlegg 2). 

Flere AGA var signifikant bedre enn FGA når det gjaldt gunstig effekt på negative symptomer 

både på individ- og samlet nivå.  

AGA som gruppe var bedre i forhold til FGA med tanke på forbedring av kognitive evner etter 

3-6 måneder.  Mot depressive symptomer var kun olanzapin og amisulpiride signifikant 

bedre enn haloperidol og på gruppenivå var trenden at AGA kom best ut. 



10 
 

Effekt på lang sikt: Det var signifikant mindre seponering som følge av manglende effekt ved 

bruk av olanzapin enn haloperiodol, men det var ingen signifikant forskjell på gruppenivå. 

Det var signifikant mindre behandlingsavbrudd med AGA enn FGA på grunn av 

toleransesvikt. 

Tilbakefallsraten var signifikant lavere med risperidone, ziprazidone og AGA som gruppe 

sammenlignet med FGA komparenter(2).       

1. Bivirkninger:  

Ekstrapyramidale sideeffekter(EPS): 

Det er kjent at AGA gir mindre EPS enn FGA(1,14). Dette fant også Zhang i sin metaanalyse, 

både på kort og lang sikt: Det var signifikant mindre EPS hos de som fikk AGA sammenlignet 

med FGA(2). 

Akathisi:  

Det var mindre sannsynlig at akatisi-relaterte utfall skulle oppstå med AGA i både et kort og 

langt tidsperspektiv(2) 

Bruk av antikolinergika og benzodiazepiner:                                                                                                                                                           

Det var signifikant mindre tilleggsmedikasjon av antikolinergika og  benzodiazepiner ved 

bruk av AGA enn med FGA. Etter ett-to år var det fortsatt signifikant mindre 

antikolinergikabruk assosiert med AGA men for benzodiazepiner var det ikke lenger en 

signifikant forskjell(2). 

Vektøkning og metabolske bivirkninger:                                                                                 

På kort sikt var en signifikant vektøkning på mer enn 7 % av kroppsvekten med AGA i forhold 

til FGA, på både individ- og gruppenivå(vedlegg 3). På lang sikt var denne forskjellen mindre 

men fortsatt signifikant. Analyse av konfunderende variabler viste at de større ulikhetene 

med tanke på vektøkning mellom AGA og FGA var assosiert med kortere oppfølgingstid, 

mindre personutvalg, lavere alder, kjønn= kvinne og schizofrenidiagnosen. Med andre ord jo 

lengre man brukte antipsykotika jo mindre ble forskjellen mellom AGA og FGA med hensyn 

på vektøkning.  

En studie viste at olanzapine, risperidone og klozapin var assosiert med mindre endringer i 

glukosestoffskiftet enn sulpiride(Wu og kolleger 2006). På gruppenivå var det ingen forskjell 

mellom AGA og FGA angående dette verken på kort eller lang sikt(2).                                                                                                    

Angående endringer av total-kolesterolet var AGA assosiert med en marginal økning i 

forhold til FGA men var ingen signifikante forskjeller på lang sikt.  
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Det var kun noen av studiene som tok for seg endringer i triglycerider og de fant at på kort 

sikt viste AGA en marginal økning(2). Altså: ved AGA bruk i forhold til FGA ser vi på kort sikt 

små men signifikante endringer i glukosestoffskiftet og totalkolesterolet. I et større 

tidsperspektiv er det ikke lenger signifikante forskjeller(2).  

Foley og Morley kom i 2011 med en systematisk oversikt(19) hvor de ønsket å studere de 

kardiometabolske bivirkninger av antipsykotikabruk ved en FEP. Noen av inklusjonskriteriene 

var: Individer som mottok behandling for en FEP, pasientene måtte være antipsykotika-naive 

/brukt antipsykotika i kort tid, og det måtte være benyttet longitudinelle design. 

25 artikler møtte inklusjonskriteriene, og disse ble grundig gjennomgått. Gjennomsnittlig 

oppfølgingstid var 31,7 uker(median 52 uker) men varierte fra 4 uker til 2,5 år. Flere typer 

antipsykotika ble testet, både AGA og FGA og dette varierte mellom studiene. 

 Vekt, BMI og livvidde var endret etter 1 måned (Tarricone et al, 2008). Interleukin 12 var 

signifikant forhøyet etter 6 uker(Crespo-Facorro et al, 2008) og etter 10 uker var det 

dessuten en signifikant økning i subkutant og intra-abdominalt fett, en 3 x økning i leptinnivå 

og en signifikant økning i total og LDL kolesterol, triglyserider og ikke-fastende 

blodsukkernivå(Zhang et al 2004). To av studiene(Graham et al, 2008 og Addington et al, 

2003)  viste at det meste av vektendringen skjedde de seks første månedene: Ved baseline 

var 36 % til 42 % overvektige eller sykelig overvektige, dette tallet var etter seks måneder 58 

% til 71 %. De ulike typene av antipsykotika gav vektøkning i ulik grad. 

 Etter seks måneder viste studier i ulik grad(19) signifikante endringer i total, LDL og HDL 

kolesterol, triglyserider, fastende insulin og glukose, leptin, E-selektin og adiponectin-nivåer.  

Foley og Morley(19) fant at kombinasjonen av typer antipsykotika som ble gitt og varighet på 

oppfølgingstiden, varierte mellom studiene og derfor har de valgt å summere funnene ved 

bestemte tidspunkt for å vise mønsteret i resultatene. 

Tre av studiene i oversiktsartikkelen fant at etter 6-8 uker hadde man lagt på seg 

gjennomsnittlig 5-6 kg ved bruk av olanzapin(eks Saddicha et al 2007). Dette var signifikant 

høyere enn gjennomsnittlig vektøkning ved inntak av risperidon(4 kg) eller haloperidol(3 kg). 

En studie fant at etter seks uker var det en signifikant økning i fastende blodsukker (også 

postprandialt) og av insidensen av diabetes. Dette funnet ble observert hos menn og 

olanzapin gav mest signifikant effekt og i neste rekke risperidone og haloperidol(Saddichha 

et al 2008). 
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En studie (Wu et al 2006)viste en signifikant økning i glukose- og insulinnivå (og resistens), 

kolesterol, triglyserid og C-peptidnivåer blant brukere av klozapin, olanzapin, risperidone og 

sulpiride etter åtte uker(men ingen signifikant forskjell mellom dem).  

Flere studier(19) viste i ulik grad at ved tre-fire måneder var det en signifikant vektøkning på 

7-9 kg ved olanzapinbruk i forhold til haloperidol(3-4 kg) men ikke i forhold til risperidon(6 

kg). Sistnevnte var assosiert med signifikant mer vektøkning enn haloperidol (5 kg vs 3 kg). 

Andre resultater samsvarte i mindre grad med dette. I en studie(Sengupta et al, 2003) fant 

man en signifikant økning i kolesterol og fastende insulinnivå etter 3-4 måneder med 

olanzapinbruk, men dette fant man ikke i en annen studie(Graham et al, 2005). For olanzapin 

ble det ikke funnet signifikante økninger i fastende triglycerider, glukose eller leptinnivåer 

men det ble funnet en signifikant økning i absolutt kroppsfett, andel kroppsfett og liv-/hofte-

ratio  

 Etter ett år var det fem studier(eks Strassnig et al, 2007) som viste at det ikke lenger var 

signifikante forskjeller i vektøkning blant de ulike typer antipsykotika(19). Vi ser i denne 

oversiktsartikkelen at det er signifikant vektøkning med AGA initialt som senere klinger av. 

Studiene viser at det er en forskjell hvor haloperidol gir mindre vektøkning enn flere typer av 

AGA initialt men den er ikke lenger signifikant etter ett år. 

Endokrine bivirkninger: 

Hyperprolaktinemi sees hyppig hos pasienter med schizofrene psykoser og har vært ansett 

som en etablert endokrin bivirkning til antipsykotika-bruk(1,3). Forhøyete prolaktinnivåer 

kan medføre galaktore, hirsutisme, gynekomasti, seksuell dysfunksjon og 

menstruasjonsforstyrrelser(14). Det er nylig blitt vist at hyperprolaktinemi også forekommer 

hos pasienter som ikke får medisinsk behandling og Riecher-Rössler og kolleger undersøkte 

dette fenomenet hos antipsykotika-naive FEP-pasienter(20). 

 Innenfor rammene av the European First Episode Schizophrenia Trial(EUFEST) var n=249 

egnet for studien, av disse var n=74 antipsykotika-naive og angående resten hadde de 

pålitelig informasjon om deltakernes forhenværende medikasjon. Som forventet var 

prolaktinnivåene eleverte hos en stor andel av de som allerede var eksponert for 

antipsykotika men 39 % av de antipsykotika-naive hadde også hyperprolaktinemi(20).  
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2. Antipsykotika og kortikale endringer: 

Det har vært diskutert om bruk av antipsykotika innebærer farlige bivirkninger og om de kan 

bidra til cerebrale forandringer. Moncrieff og kolleger(21) kom i 2010 med en systematisk 

oversikt som gjennomgikk longitudinelle MRI studier over hjerneendringer hos pasienter 

som stod på antipsykotika, sammenlignet med bilder av hjerner hos antipsykotika -naive 

pasienter.26 studier møtte inklusjonskriteriene, 767 pasienter med FEP og 360 pas med 

langvarig psykosesykdom var inkludert totalt. I 14 av studiene (58 %) ble det observert en 

reduksjon av hjernens substansielle volum eller en økning i volum av ventrikkel-

/cerebrospinalvæskehulrommene. Dette ble også vist i de største av de inkluderte studiene. 

Det var hovedsakelig frontallappen som var redusert, ellers var andre substansielle 

endringer mer diffuse(21). Den største studien(Lieberman et al 2005) hadde 161 pasienter 

inkludert (ca 5 x mer enn gjennomsnittet på 35 fra de andre studiene) og her ble pasientene 

randomisert til å ta enten haloperidol eller olanzapin etter en baseline-scan. De fant etter 12 

uker en signifikant reduksjon i hjernens grå substans og etter ett år en reduksjon i totalt 

hjernevolum hos individene som fikk haloperidol sammenlignet med kontrollene. Pasientene 

som fikk olanzapin hadde ingen endringer etter 12 uker og etter et år hadde de en ikke-

signifikant reduksjon i grå substans. En påfølgende analyse av ulike hjerneområder etter ett 

år viste evidens for et redusert kortikalt volum hos pasienter som fikk olanzapin og 

haloperidol  i frontal, occipital  og parietallappene. En originalstudie fra 2011 undersøkte 

langtidseffekten av antipsykotika på hjernevolumet hos 211 pasienter med schizofreni(22).  

De gikk gjennom MR- undersøkelser allerede kort tid etter sykdommen startet og hver 

pasient hadde gjennomsnittlig 3 MR skanninger over 7,2 år.  Utvalget hadde hatt minimal 

antipsykotika-eksponering før oppstart (31 var antipsykotika-naive), og median 

behandlingsvarighet var 0,43 år. FGA var den dominerende antipsykotika-typen før den 

første MR skanningen, men AGA(unntatt klozapin) ble gitt i 2/3 av tilfellene etter dette. 25% 

av pasientene fikk klozapin-behandling. 

Langtidsoppfølging var korrelert med mindre hjernevevvolum og større 

cerebrospinalvæskehulrom. Større intensitet på behandlingen var assosiert med mindre 

volum av grå substans og progressiv reduksjon av hvit substans var dessuten mest tydelig 

hos disse pasientene. Sykdommens alvorlighetsgrad hadde en beskjeden korrelasjon med 

reduksjon i vevsvolum og rusmisbruk hadde ingen signifikant sammenheng med dette(22). 
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Antipsykotika og morbiditet/mortalitet 

Det er mer medisinsk morbiditet og mortalitetsraten er høyere hos schizofrene 

sammenlignet med befolkningen(6). Personer som lider av schizofreni, har 20 år kortere 

forventet levetid enn sammenlignet med befolkningen generelt. Denne forhøyede 

mortaliteten er å finne i alle aldre innad i pasientgruppen(23). Den økte dødeligheten som er 

assosiert med schizofreni kan i høy grad kan tilskrives kardiovaskulær sykdom(1,6,19,24). 

Høy forekomst av røyking i pasientgruppen er assosiert med risikoen for å utvikle slike 

sykdommer, men fedme, diabetes og forhøyede triglyceridnivåer bidrar i økende grad(6,24). 

Behandling med antipsykotika er assosiert med vektøkning og endringer i en rekke andre 

variabler som påvirker kardiovaskulær mortalitet(19). Det er viktig å tidlig identifisere og 

behandle  risikofaktorer som kan påvirkes ved oppstart på antipsykotika(6,19). Fastlegen har 

en avgjørende rolle med tanke på forebyggende arbeid i form av å motivere pasientene til 

røykeslutt og inspirere til fysisk aktivitet(1). 

 En finsk kohortstudie med 17 års oppfølging fant at risikoen for å dø av en lidelse relatert til 

luftveiene var 10 ganger økt hos schizofrene i forhold til de andre deltakerne, hvor særlig 

kronisk bronkitt er assosiert med røyking. De fant dessuten signifikant økt risiko for menn til 

å dø av generell kardiovaskulær sykdom, og spesielt koronar sykdom. Hos kvinner fant de 

kun en elevert risiko til å dø av cerebrovaskulær sykdom med hensyn på spekteret av 

kardiovaskulære sykdommer(24). 

Weinmann og medarbeidere gjorde i 2009 en revisjon av litteraturen angående 

antipsykotikas innvirkning på mortaliteten hos schizofrene, 12 studier møtte 

inklusjonskriteriene, oppfølgingsperioden varierte mellom 2 og 17 år. Forfatterne er ikke 

kjent med at tilsvarende arbeid var gjort tidligere. De fant bare inkonsistent evidens for at 

AGA hadde en mer gunstig effekt enn FGA på mortaliteten. Studiene var noe sprikende med 

tanke på resultater, men det var evidens for at langsiktig antipsykotisk eksponering økte 

mortaliteten(10).                                                                                                                                                                  

Tiihonen og kollegaer publiserte i 2009 en originalartikkel over en kohortstudie, med 11 års 

oppfølging av schizofrene (FIN11study)(9). De ønsket å undersøke antipsykotikas bidrag med 

tanke på langsiktig mortalitet hos denne pasientgruppen og bakgrunnen var antakelsen om 

at innføringen av AGA på nittitallet har medført negative virkninger på pasientenes 

mortalitet. Forfatterne skriver i introduksjonen at det fortsatt er uavklart om langsiktig 
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behandling med antipsykotika er assosiert med økt eller redusert dødelighet.                                                                                                                         

De ble benyttet landsdekkende registre i Finland for å sammenligne den årsakspesifikke 

mortaliteten hos schizofrene(n=66881) vs totalpopulasjonen(n=5,2 millioner) fra 1996 til 

2006. Disse opplysningene ble koblet til bruk av antipsykotika. De registrerte «død av alle 

mulige årsaker»(9) hos pasienter med en schizofreni-lidelse under poliklinisk behandling 

med pågående og kumulativ eksponering for antipsykotika i forhold til ingen eksponering, og 

eksponering for de seks vanligste typene i forhold til bruk av perphenazine(9). De fant at 

skjevheten i forventet levetid mellom pasienter med schizofreni og den generelle 

befolkningen ikke økte i oppfølgingstiden(1996= 25 år; 2006=22,5 år) til tross for at bruk av 

AGA blant pasientene var økt fra 13 % til 64 % i denne perioden. Det var høyest dødelighet 

for bruk av quetiapine og lavest ved bruk av klozapin (sett i forhold til bruk av perphenazine). 

Langvarig kumulativ eksponering(7-11 år) av antipsykotika av en hvilken som helst type, var i 

denne studien assosiert med lavere mortalitet enn ingen bruk(9). Dette innebærer at for 

schizofrene var det bedre å behandles med antipsykotika enn ikke å få slik behandling. 

Antipsykotika og langtidseffekter: 

Leucht og kolleger i 2012 med en systematisk oversikt og metaanalyse over antipsykotika 

versus placebo for tilbakefallsforebygging hos schizofrene(7). De ønsket i tillegg å evaluere 

assosiasjonen mellom slike medisiner og en rekke ulike utfall hos pasientene. Ett av 

inklusjonskriteriene var at det måtte være en RCT med schizofrene pasienter som etter 

stabilisering var på et kontinuert eller avsluttet/avsluttende regime av en hvilken som helst 

type antipsykotika. Det primære utfallet var tilbakefall etter 7 og 12 måneder. Det ble 

dessuten undersøkt for trygghet og ulike funksjonelle utfall. Studier der antipsykotika i 

enhver type, administrasjonsform eller dosering ble gitt som vedlikeholdsterapi eller 

seponert, kvalifiserte til inklusjon. 116 rapporter fra 65 forsøk møtte alle 

inklusjonskriteriene(n= 6493). Disse var publisert mellom 1959 og 2011. 

De fant at antipsykotika signifikant reduserte tilbakefallsraten ved ett år(27 % vs 64 %) 

RR=0,40 95 % KI =0,33-0,49 NNT=3. Her var det ingen signifikant forskjell i effekten mellom 

AGA og FGA. 

Det var færre nye sykehusinnleggelser blant de som fikk aktivt medikament (10 % vs 26 %)  

RR =0,38  95% KI 0,27-0,55 NNT =5.  
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Kun <1/3 av de som opplevde tilbakefall hadde behov for ny innleggelse. Det var noe evidens 

som talte for at de som fikk aktivt medikament hadde bedre livskvalitet og færre aggressive 

handlinger(2 % vs 12 %) RR=0,27 95 % KI =0,15-0,52 NNT=11. 

De som fikk antipsykotika opplevde signifikant flere bivirkninger som vektøkning, motoriske 

forstyrrelser og en sederende effekt. I meta-regresjonsanalysen fant man at forskjellene 

mellom legemiddel og placebo ble mindre jo mer tid som gikk(7). 

I en originalstudie publisert i 2013, undersøkte Wunderink og medarbeidere 

bedringsprosessen etter remisjonen av den første psykotiske episoden (25), og de utførte en 

sju års oppfølging av en opprinnelig åpen RCT(to års varighet) hvor deltakerne etter seks 

måneder med remisjon ble randomisert til dosereduksjon/diskontinuasjon eller 

vedlikeholdsterapi med antipsykotika i 18 måneder tilsammen. Denne studien vakte stor 

oppsikt i miljøet da det ikke er kjent at tilsvarende forsøk er utført tidligere. Kriteriene for å 

være i en bedringsprosess ble møtt når pasientene hadde symptomatisk og funksjonell 

remisjon i minst seks måneder ved sjuårs-oppfølgingen. PANSS (Positive and Negative 

Syndrome  Scale )og GSDS (Groningen Social Disability Schedule) ble benyttet for å evaluere 

grad av symptomer og funksjonsnivå.  Et symptomatisk tilbakefall ble definert som en 

forverring av symptomer av varighet minst 1 uke med minst 1 relevant PANSS–skår over 

3(mild). Alle PANSS resultatene måtte være 3 eller mindre på en skala fra 1(ikke tilstede) til 

7(alvorlig)(25).  For å være i en funksjonell bedringsprosess måtte pasienten fungere adekvat 

ved 7 ulike områder definert gjennom GDS. Pasienten ble regnet for å være i en 

bedringsprosess dersom han/hun gjennom de siste seks månedene før evalueringen etter 7 

år, skåret ≤ 1 på hvert område. 

128 pasienter deltok i intervensjonen og disse ble rekruttert fra 257 pasienter med første-

episode psykose som ble henvist fra oktober 2001 til desember 2002 til sju ulike senter for 

mental helse i et område med 3,2 millioner innbyggere. Etter 7 år, ble 103 pasienter (80,5 %) 

av n =128 (fra originalstudien), kontaktet og evaluert.  

I dosereduksjonsgruppen var gjennomsnittlig daglig dose 2,20 mg (i haloperidol ekvivalente 

mg) og tilsvarende i vedlikeholdsterapigruppen var gjennomsnittlig daglig dose 3,60 mg. 

Man fant etter sju år at de som hadde fått dosereduksjon i originalstudien var i en 

bedringsprosess som var dobbelt så gunstig i forhold til de som hadde fått 

vedlikeholdsterapi(40,4 % vs 17,6 %).  
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Regresjonsanalyse viste en OR på 3,49 dvs oddsen for bedring var 3,49 ganger høyere hos de 

som klarte seg med mindre antipsykotika i tidlig stadium. Den signifikant overlegne 

bedringsprosessen hos dosereduksjonsgruppen var assosiert med et bedre funksjonelt nivå. 

Hva angikk symptomatisk remisjon etter sju år var det ingen signifikant forskjell mellom 

gruppene. Med hensyn på tilbakefall av psykotiske episoder i oppfølgingsperioden var det 

dobbelt så mange av disse i dosereduksjonsgruppen i begynnelsen. Etter tre år var det ingen 

signifikant forskjell mellom gruppene(25). 

Harrow og medarbeidere publiserte i 2012 resultatene fra sin 20 år lange kohortstudie(26) 

hvor de ønsket å undersøke om det er et reelt behov for at schizofrene skal ha kontinuerlig 

antipsykotika-behandling for resten av livet og om det er mulig å predikere hvilke pasienter 

som kan klare seg uten i lengre perioder. Det var et utvalg på n=139 fra Chicago follow-up 

study, hvorav 70 personer med schizofreni og 69 med stemningslidelser. Alle ble evaluert i 

akuttfasen og deretter seks ganger de neste 20 årene. Det ble benyttet standardiserte 

instrumenter for å måle hoved-symptomer, psykososial funksjon, personlighet, etc og 

behandling. De fant at ved hver oppfølging var det rundt 30-40 % av de schizofrene som 

hadde sluttet med antipsykotika og allerede fra andre oppfølging etter 4,5 år viste det seg at 

disse personene som hadde klart seg uten medisiner for en lengre periode hadde en 

signifikant lavere sannsynlighet for å være psykotiske, de hadde lengre perioder hvor de var i 

en bedringsprosess og de hadde ikke mer tilbakefall(26). 

 

DISKUSJON 

 

Zhang og kolleger viste at ved en FEP vil bruk av flere typer AGA medføre signifikant mindre 

behandlingsavbrudd på kort sikt(vedlegg 1), men denne forskjellen blir mindre over et lengre 

tidsperspektiv(2). Denne sterke forskjellen er svært relevant fordi etterlevelse og kontinuert 

medisinering med antipsykotika er avgjørende for bla tilbakefallsforebygging, remisjon, 

bedringsprosessen og andre gunstige utfall( Kane and Corell 2010).  Vedrørende remisjon og 

bedringsprosess står dette i kontrast med Wunderinks resultater(25) fra sin langtidsstudie. 

Det var signifikant mindre EPS, akathisi, og/eller samtidig behandling med antikolinergika og 

benzodiazepiner med AGA i forhold til FGA(2). AGA gav mer vektøkning enn FGA 

komparenter, men uten signifikante økninger i glukose- og lipidparametre, med unntak av 

noen isolerte funn i kortsiktige studier som viste slik økning ved bruk av klozapin, olanzapin 
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og amisulpirid. Effektestimatet for forskjeller mellom AGA-FGA med hensyn på vektøkning 

og lipidnivå, sank jo lengre oppfølgingstiden var og i analysene fant de at forskjeller i EPS 

mellom FGA-AGA ble mindre jo lenger tid som gikk(2). Men med tanke på at det er 

signifikante forskjeller i bivirkninger mellom AGA og FGA, oppfordrer Zhang og 

medarbeidere(2) til at man tar hensyn til pasientens oppfatninger om hvilke bivirkninger 

han/hun kan tolerere før foreskriving. Dette samsvarer med Morrisons(8) syn. 

En svakhet ved studiene inkludert i Zhang og medarbeidere sin oversiktsartikkel er at 

haloperidol i relativt høye doser ble benyttet som sammenligningsgrunnlag i 9/13 studier, 

noe som kan ha medvirket til større forekomst av EPS og behandlingsavbrudd.  Foruten 

sponsorbias fant man ikke andre konfunderende variabler som hadde signifikant effekt på 

resultatet. Myndighetsstøttede studier favoriserte FGA foran AGA. Industristøttede studier 

favoriserte AGA foran FGA med tanke på total symptom reduksjon og respons på 

medisinene(2). Man kan stille seg spørsmålet hva som er best/verst av enten myndigheter 

som vil spare penger eller en industri som vil selge mest mulig av sine produkter. 

Det var hovedsakelig kortsiktige studier som var inkludert(2), med unntak av en studie          

(Nielsen et al 2010). Ettersom det var hovedsakelig resultater fra kortvarige studier som var 

tilgjengelige angående pasienter med en FEP, var det ikke informasjon vedrørende risikoen 

på lang sikt for utfall som diabetes og kardiovaskulær sykdom for disse pasientene(2).  

 Zhang og kolleger etterlyser mer forskning hvor man undersøker effekten av nyere AGA 

(som aripiprazol) vs FGA av middels potent styrke. De kommer dessuten med konkret 

informasjon om at risperidon har kommet best ut i kunnskapsoppsummeringen deres, og 

derfor bør være førstevalg ved FEP. Dette i kontrast med Morrisons syn(8) om at pasienten 

skal få velge selv. Denne oversiktsartikkelen viser altså at det er dokumentasjon for at det er 

forskjell hva gjelder virkninger og bivirkninger ved antipsykotika-bruk hos en person med en 

FEP, hovedsakelig initialt hvor AGA kommer best ut. De såkalte langsiktige utfallene ble ikke 

målt lenger frem enn opp til 24 måneder og er i mindretall. Zhang og kolleger(2) fant at 

forskjellene mellom FGA og AGA vedrørende vektøkning og lipidutfall ble mindre jo lenger 

oppfølgingstiden var, og dette kan tyde på at andre påvirkninger som usunn livsstil, den 

underliggende sykdommen, miljøet eller genetikk begynner å spille en rolle(2). Resultatene 

fra metaanalysen bekrefter at AGA er en heterogen gruppe når det gjelder virkning- og 

bivirkningprofil(Leucht et al 2009 og Corell 2012). 
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Foley og Morley kommer fram til i sin oversiktsartikkel at det ikke er grunnlag for å si at 

risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom er ulik mellom de med en ubehandlet FEP og 

friske kontroller. Risikoen for hjerte- og karsykdom øker allerede etter første eksponering for 

et hvilket som helst antipsykotika(19). 

De fant ingen signifikante forskjeller angående vektøkning etter ett år, mellom de ulike 

typene antipsykotika. Dette er forenelig med Zhang og kollegers funn hvor man også 

observerte at forskjellen vedrørende vektøkning ble mindre jo lengre tid som gikk.  De fant 

at AGA gav mer vektøkning enn FGA den første tiden. 

Det er ikke mulig å gi noen endelig konklusjon om antipsykotikas virkning på de 

kardiovaskulære risikofaktorene hos pasienter med en FEP ut fra denne oversiktsartikkelen 

(19), fordi mange av studiene var små og sammenligninger av visse typer antipsykotika var 

fraværende. De fleste studiene beskrev ikke pasient- og kontrollgruppen grundig nok, og 

derfor var de ikke representative noe som gjør studiene svakere metodologisk sett. Det var 

et frafall opp til 80-90 % i de mest langvarige studiene noe som gjør at man ikke kan trekke 

konklusjoner om utfall i et lengre tidsperspektiv. Ut fra spørsmålet om det er forskjell 

mellom AGA og FGA angående bivirkninger, så viser denne systematiske oversiktsartikkelen 

at det er en initial signifikant forskjell mellom AGA og FGA vedrørende vektøkning som ikke 

lenger er signifikant etter ett år(19). Det at median varighet var 31,7 uker gjør at det her som 

i ovennevnte studie er behov for avklaring av hvordan forskjellene utvikler seg over tid. 

Angående spørsmålet om antipsykotika bidrar til redusert kortikal tykkelse viste Moncrieffs 

systematiske oversikt at det er noe evidens for muligheten til at antipsykotika reduserer 

hjernevolumet, øker CSF hulrommenes volum og bidrar til endringene som tradisjonelt er 

satt i sammenheng med schizofrenisyndromet(21). Den kliniske betydningen av de 

strukturelle endringene er ikke klarlagt men flere longitudinelle og tverrsnitts-studier som 

var inkludert i Moncrieffs kunnskapsoppsummering, har funnet en assosiasjon mellom 

endringer i hjernevolum og redusert intellektuell funksjon. Hvis dette kan verifiseres 

gjennom flere studier, innebærer det at det er en viss fare ved bruk av antipsykotika, da 

dette er en ganske alvorlig konsekvens for pasienten.  

 Riecher-Rössler og medarbeideres studie fra 2013(20) viste at 39, 2 % av pasienter med FEP 

hadde uforklarlig hyperprolaktinemi, og funnet indikerer at dette ikke nødvendigvis er en 

bivirkning til antipsykotika, men snarere kan være stressindusert. Dette funnet går altså imot 

etablert vitenskap, f.eks legemiddelhåndboka fra 2013 skrev at hyperprolaktinemi er en 
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vanlig bivirkning av mange typer antipsykotika(3). Det er kjent at økte nivåer av prolaktin kan 

stimulere dopaminfrigjøringen gjennom en feedback-mekansime, og slik kan dette i tillegg 

bidra til å forklare hvordan stress kan utløse en psykose. De understreker at dette er 

spekulativt men at det bør forskes mer rundt dette(20).   

Det er behov for at funnet verifiseres gjennom framtidige studier. De var strenge med 

utvelgelsen av antipsykotika-naive pasienter noe som både er en styrke og en svakhet for 

denne studien. Det er en styrke fordi man i høy grad kan være sikker på at individene ikke 

var eksponert fra tidligere, og en svakhet fordi utvalget ble lite(n=74). Likevel, ut i fra 

forskernes viten er dette det største utvalget av antipsykotika-naive pasienter med FEP til 

det aktuelle formålet(20). Denne studien peker på at det ikke nødvendigvis er slik at det man 

mener er en bivirkning er resultat av medikamentet. Det er fort gjort å skylde på medisinene 

når mindre gunstige fenomener oppstår etter oppstart av et legemiddel. 

I den systematiske oversikten utarbeidet av Leucht og kollegaer kommer det fram at for alle 

pasienter med schizofreni vil vedlikeholdsterapi med antipsykotika signifikant redusere risiko 

for tilbakefall for opp til to år og forskjellen mellom medikament og placebo så ut til å avta 

med tiden(7). Dette er konsistent med Wunderinks funn som har sett på dette fenomenet i 

en større tidshorisont(25). En forskjell mellom studiene var at Leucht inkluderte pasienter 

med schizofreni under behandling med antipsykotika/nylig nedtrappet etter stabilisering 

mens Wunderink inkluderte kun pasienter med en FEP i remisjon. Leucht og kolleger fant 

dessuten ingen forskjell mellom FGA og AGA med hensyn på forebygging av tilbakefall men 

de gjorde signifikante funn på at antipsykotika gir ulike bivirkninger hvor FGA gir oftere 

bevegelsesforstyrrelser mens AGA gir vektøkning. Konklusjonen var basert på en annen 

metaanalyse av Leucht og kollegaer fra 2009 hvor 81 % av de inkluderte studiene varte i 12 

uker eller mindre, 11 % varte i opp til 6 måneder og 8 % var lengre enn 6 måneder(27).                    

I metaanalysen fra 2012 konkluderes det med at pasientene profitterer på 

vedlikeholdsterapi med antipsykotika, men at man må veie ulemper og fordeler gir opp mot 

hverandre før foreskrivning. Det etterlyses forskning hvor man fokuserer mer på hvilke utfall 

sosial deltakelse kan gi i tillegg til en klargjøring av antipsykotikas langsiktige effekter på 

morbiditet og mortalitet(7) 

I Weinman og kollegaers oversiktsartikkel(10) konkluderer de med at det er noe evidens for 

at langvarig antipsykotika-bruk øker mortaliteten hos schizofrene men de etterlyser mer 

studier med prospektiv design angående dette temaet. De fleste studiene var retrospektive 
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og noen var prospektive, det var stor variasjon i follow-up tid, og ulike statistiske metoder 

ble brukt. Dette bidrog til at det var umulig å få gjennomført de statistiske analysene som 

trengs til en metaanalyse noe som gjør at man må være forsiktig med å trekke konklusjoner 

ut fra materialet. Det var stor variasjon i den metodologiske kvaliteten på studiene.  

Flere av studiene hadde ikke justert for røyking, inaktivitet, kaloriinntak, overvekt ved 

baseline og kosthold som da blir konfunderende variabler fordi de innvirker på den totale 

mortaliteten og død relatert til hjerte- og karsykdom. Studiepopulasjonen var i mange 

tilfeller ikke epidemiologisk representativ og inneholdt høy-risikopasienter(f. eks suicidale). 

De fleste studiene evaluerte kun antipsykotika-bruk ved baseline eller ved studieslutt, kun en 

studie kartla total dosering av antipsykotika gjennom hele oppfølgingsperioden(som var det 

mest ideelle)(10). 

 Likevel er konklusjonen at langvarig antipsykotikabruk øker mortaliteten hos schizofrene 

ganske alvorlig og det er behov for mer forskning av god metodologisk kvalitet. 

 Tiihonen et al sin kohortstudie kom fram til at mortaliteten gikk ned ved langvarig bruk av 

antipsykotika sammenlignet med ingen bruk og årsaken var trolig mindre selvmord. De fant 

at klozapin var sterkt assosiert med lavere mortalitet enn andre typer antipsykotika og de 

åpner for at tilbakeholdenheten med dette preparatet bør revurderes. I denne studien var 

gjennomsnittsalderen 51 år ved oppstart. Ray og kollegaer fant en økning i risiko for plutselig 

død av kardial årsak blant brukere av både AGA og FGA sammenliknet med ikke-brukere. 

Denne risikoen er doserelatert og det var ingen holdepunkter for at AGA var tryggere å 

bruke for pasientene med hensyn på risikoen i forhold til FGA. Det er ikke utenkelig at 

resultatet er blitt konfundert av variabler som er assosiert med bruk av antipsykotika. For 

personer med alvorlige psykiske lidelser er disse variablene: kardiovaskulær -og annen 

somatisk sykdom, bruk av andre arytmifremmende medisiner, stemningslidelser, 

risikofaktorer i atferd som rusmisbruk, selvneglect og påvirkning av annen psykisk 

sykdom(28).   

Resultatene fra Tiihonens kohort er således motstridende med Ray og Weinman sine 

studieresultater med hensyn på antipsykotikas effekt på mortaliteten.  Det er ingen tvil om 

at det er behov for flere longitudinelle studier med prospektivt design og bedre 

metodologisk kvalitet angående dette temaet. 

 I følge McGorry og medarbeidere(29), bør behandlingsmålet av en FEP være at pasienten 

kan oppnå et så høyt funksjonsnivå som mulig noe som innebærer at pasienten kan ha et 
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meningsfullt liv, med gode relasjoner til andre, sosial inkludering og god fysisk helse. De 

skriver at det fram til nå har vært antatt at det å forhindre tilbakefall er førsteprioritet ved 

behandlingen og en forutsetning for en funksjonell bedringsprosess. Dette ser ut til å ha blitt 

et endemål for terapi i klinisk praksis og forskning framfor et intermediært mål som ledd i 

bedringsprosessen(29). 

I Wunderinks og kollegers studie fant de etter sju år med oppfølging, at pasientene i 

dosereduksjonsgruppen var i en signifikant gunstigere bedringsprosess (bla vurdert ut fra 

GDS)enn de som initialt var i vedlikeholds-gruppen)(25). Her er det muligheter for at 

resultatet er konfundert av seleksjonsfeil, da halvparten av pasientene som oppfylte 

inklusjonskriteriene for studien ikke ønsket å delta. Når man sammenlignet disse med 

studiedeltakerne kom det fram at de hadde generelt et lavere funksjonsnivå, lavere grad av 

etterlevelse og de viste mindre engasjement(25). Slik kan man si at det var den «flinkeste» 

halvdelen av pasienter fra klinisk praksis som deltok. 

Sannsynligheten for at resultatene etter 7 år ble konfundert er lav med tanke på at 

deltakerne ble randomisert til hvert sitt behandlingsregime. Det var ingen forskjell angående 

forekomst av kjente konfunderende variabler mellom de to gruppene, og dette taler for at 

den opprinnelige doseringsstrategien har hatt fundamentale konsekvenser for 

bedringsprosessen og funksjonsnivået ved studiens endepunkt. Forskerne holder 

mulighetene åpne for at fravær av rater blindhet kan ha påvirket resultatet i favør av 

dosereduksjonsgruppen, men de understreker at det er usannsynlig at dette kan gi de store 

forskjellene som er observert.                                                                                                                             

Det ble påvist at medisindoseringen fortsatte i lignende mønster i gruppene etter at det to år 

lange originalforsøket var over, f. eks i dosereduksjonsgruppen ble det vist at original strategi 

fortsatte å påvirke doseringen av antipsykotika fem år etter at den randomiserte 

intervensjonen var avsluttet. Det var til sammen mindre bruk av antipsykotika hos 

dosereduksjonsgruppen i forhold til vedlikeholdsterapigruppen i disse fem årene og dette 

kan ha påvirket fordelene observert hos dosereduksjonsgruppen.                                          

Resultatene i denne studien har ledet til en konklusjon om at kliniske forsøk vedrørende 

behandlingsstrategier av schizofreni bør inkludere bedringsprosessen eller funksjonell 

remisjon som det primære utfall og dessuten ha en oppfølgingstid på mer enn to år, aller 

helst mer enn sju år(25). I denne studien var det negative virkninger på kort sikt som mer 

tilbakefall hos de som fikk dosereduksjon, men denne forskjellen mellom gruppene ble 
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utvisket sett i et lengre tidsperspektiv. Dessuten ble gunstige effekter som et høyere 

funksjonsnivå kun synlige på lengre sikt. Det etterlyses internasjonal enighet angående felles 

kriterier for funksjonell remisjon og egnede metoder for å måle dette. 

Wunderink og kolleger(25) setter et klart spørsmålstegn ved de langsiktige fordelene 

vedrørende vedlikeholdsterapi etter remittert første-episode psykose, og det er behov for å 

studere alternative behandlingsstrategier. 

Forskerne(25) understreker avslutningsvis at denne ene studien ikke er tilstrekkelig evidens i 

et så viktig spørsmål som dette og de oppfordrer til mer forskning. 

 

De fleste studiene som finnes i dag konkluderer med at det å ikke fortsette å gi antipsykotika 

ved en remittert psykose, vil signifikant øke sannsynligheten for tilbakefall på kort sikt. Det 

som er interessant i Wunderinks studie over langtidseffektene er at dette fenomenet ser ut 

til å avta i et lengre perspektiv. En tilsvarende tendens observeres i Leucht og medarbeideres 

metaanalyse men her er tidsperspektivet mye kortere. Dersom dette kan verifiseres 

gjennom flere langtidsstudier kan dette få fundamentale konsekvenser for retningslinjene 

for medikasjon. Det å forhindre tilbakefall er i dag langt på vei blitt et primært mål framfor et 

midlertidig mål på vei mot bedre livskvalitet.  Man kan stille seg spørsmålet om det er til det 

beste for pasientene å dempe psykotiske symptomer på bekostning av et adekvat 

funksjonsnivå. Så lenge et individ ikke utgjør noen fare for seg selv eller andre bør det være 

opp til den enkelte å avgjøre om de ønsker å oppleve psykotiske symptomer men score bra 

på funksjon og være i en god bedringsprosess. Her kommer pasientmedvirkning (prinsippet 

om autonomi) inn i bildet og det vil bli særlig viktig å gi god informasjon slik at et informert 

samtykke ligger til grunn for hvilken behandling pasienten skal få. Jeg mener Foley og 

Morleys studie som konkluderer med at risikoen for hjerte- og karsykdom øker allerede etter 

første eksponering for antipsykotika er bekymringsfull med tanke på hvor utbredt disse 

medisinene er til å behandle personer som ikke har psykoselidelser, f. eks til å indusere søvn 

og dempe uro. 

Jones(30) som er forsker og student i USA og lider av schizofreni, skriver at valg mulighetene 

for behandling i dag(i USA) er begrenset til valg mellom ulike type 

antipsykotika/psykofarmaka. Gjennom sitt arbeid med fokusgrupper har han funnet at 

mange brukere av psykiatriske helsetjenester forteller at behandlende psykiater i de fleste 

tilfellene nekter å ha behandlingsansvar dersom pasienten ikke ønsker å settes på 
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psykofarmaka og tilgangen på profesjonell hjelp til å seponere disse er liten(30). I slike 

tilfeller kan man konstatere at brukermedvirkning er fraværende. 

 Arbeidet med denne oppgaven har gjort meg bevisst på at det er mye vi ikke har svar på hva 

angår langtidsvirkninger av antipsykotika. De fleste studiene angående bivirkninger og 

sammenligninger mellom AGA og FGA foregår i et kortvarig tidsperspektiv, og de få av mer 

langvarig karakter tenderer mot å vise at forskjellene blir mindre signifikante ved lengre tids 

bruk.  Det er noe belegg for å si at antipsykotika har negativ effekt på mortaliteten hos 

schizofrene, men her er det et stort behov for mer forskning. 

Hva gjelder funksjonelt utfall på lang sikt fant Wunderink at de som klarte seg med mindre 

antipsykotika etter remisjon av FEP klarte seg mye bedre 7 år senere. Noe lignende 

resultater ble funnet i Harrow og kollegers 20 år lange kohortstudiestudie, som viste at det 

var noen schizofrene som klarte seg uten antipsykotika i lengre perioder og hadde flere 

perioder hvor de var i en bedringsprosess. Det skal sies at dette var de mer ressurssterke 

deltakerne som hadde hatt en god pre-morbid funksjon. 

Dersom dette kan verifiseres gjennom flere studier bør det implementeres i kliniske 

retningslinjer for valg av behandlingsstrategi. Det bør være pasientens valg om de ønsker 

mindre tilbakefall på kort sikt og lavere funksjonsnivå på lang sikt eller omvendt. Det er 

opplagt at det er lettere for helsepersonell å forholde seg til en rolig og stabilisert pasient, 

men når dette ikke nødvendigvis er det mest hensiktsmessige for pasienten i et 

livsperspektiv framstår det ikke som etisk forsvarlig å medisinere en person med en FEP uten 

å være sikker på at pasienten har forstått konsekvensene av dette. Dette er selvsagt en 

utfordrende oppgave hos pasienter med en realitetsbrist, og nivå/ grad av sykdom bør 

trekkes inn i en slik vurdering. Er man ikke samtykkekompetent kan man utelukke en slik 

pasientmedvirkende tilnærming. Jeg er enig i at et individuelt tilpasset behandlingsopplegg 

som Morrison(8) skisserer er en god løsning. 

Morrison og kolleger(8) skrev i et innlegg fra 2012 om at det er på tide å inkludere pasienten 

i beslutninger vedrørende eget behandlingsregime med antipsykotika. De mener at det i dag 

er tilkommet mye evidensbasert kunnskap om antipsykotikas virkninger og sideeffekter og at 

gevinsten er overestimert i forhold til bivirkningene. De stiller et tydelig spørsmålstegn ved 

om alle som opplever en schizofreni spektrum lidelse bør settes på slike medisiner, da det er 

evidens for at antipsykotika har skadelige virkninger og alternative behandlingsformer er 

tilgjengelig som for eksempel samtaleterapi. Det må legges til rette for å tilpasse 
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behandlingen til enkeltindividet(8). Psykososial behandling som kognitiv terapi og 

familieintervensjoner er nesten utelukkende blitt studert som adjuvant behandling til 

antipsykotika, og disse strategienes effekt som førstelinjetilbud er det et stort behov for at 

det forskes mer på(8). 

Er innsamlet litteratur representativ? 

Jeg utførte primært søkene i de ulike databasene i februar 2014, noe som taler for at det er 

stor sannsynlighet for at flere av de nyeste rapportene dukker opp. Det var jo en rekke treff 

så utfordringen ble å plukke ut de artiklene som var mest relevant for min oppgave. Dette 

ble en subjektiv vurdering fra meg og andre ville kanskje ha gjort andre vurderinger. Det kan 

ikke utelukkes at det finnes andre aktuelle studier, som jeg ikke har kjennskap til. Det at i 

høy grad har fokusert på publikasjoner fra de siste fem årene innebærer en risiko for at jeg 

ikke har fått med meg relevante funn av eldre dato. Jeg stoler på konklusjonene fra de 

systematiske oversiktene av nyere dato som er publisert i velrenommerte fagtidsskrifter 

fordi disse artiklene befinner seg øverst i kunnskaps-pyramiden. Enkeltstudiene må man 

være mer forsiktig med å konkludere ut fra. I Tiihonens studie kom klozapin ut som et 

gunstig alternativ med tanke på bedret overlevelse, men det kan ikke utelukkes at dette 

skyldes at pasientene som står på dette preparatet har hyppigere kontakt med helsevesenet 

og dermed får bedre oppfølging enn de som står på andre typer antipsykotika. Wunderinks 

studie er muligens konfundert av seleksjonsbias mens en lignende tendens ser vi i Harrows 

studie hvor det er de mest velfungerende schizofrene tenderer å klare seg uten/ med mindre 

antipsykotika. En må derfor være forsiktig med å generalisere resultatene til alle med en 

FEP/schizofreni. 

Jeg har også plukket ut artikler ut fra referanselistene til andre aktuelle artikler, ut fra om 

overskriften høres relevant ut for min oppgave. Her er det mulig at det er interessante 

artikler som er forbigått fordi overskriften ikke er vurdert forenelig med mine 

forskningsspørsmål. Dette blir jo også en subjektiv vurdering.  

Noen av de inkluderte enkeltstudiene i de systematiske oversiktene var av svakere 

metodologisk kvalitet, men dette har forskerne tatt høyde for i diskusjonskapittelet eller 

gjennom kommentarer. Etter min mening er konklusjonene fra oversiktsartiklene til å stole 

på. Retningslinjene fra helsedirektoratet ble utgitt i 2013 og er en grundig revisjon av 

litteraturen. Lærebok i psykiatri ble utgitt i ny utgave i 2012 og jeg anser dette som pålitelig 

og oppdatert kunnskap. 
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Konklusjon: 

Det er dokumentert at det er en forskjell angående bivirkninger mellom AGA og FGA ved en 

FEP og denne ulikheten er mest uttalt initialt. Virkningen på de antipsykotiske symptomene 

har vist å være ikke-signifikant mellom AGA og FGA ved en FEP. AGA er signifikant bedre enn 

FGA med hensyn på gunstig effekt på negative symptomer og tilbakefall på lang sikt. 

Det var signifikant mindre behandlingsavbrudd ved AGA-bruk. Det er et behov for mer 

forskning med lengre oppfølgingstid enn hva som har vært vanlig fram til nå, når det gjelder 

bivirkninger fra antipsykotika ved en FEP og middels potente FGA bør benyttes som 

komparator til AGA (av mer moderne typer). 

 Det finnes noe dokumentasjon som antyder at antipsykotika bidrar til redusert hjernevolum 

og øker CSF eller ventrikkel-hulrommene i hjernen men det trengs mer forskning for å 

avklare dette. Det er noe evidens for at antipsykotika-bruk påvirker mortaliteten på en 

uheldig måte men her er det også et behov for flere langtidsstudier.  

Kliniske forsøk vedrørende behandlingsstrategien ved en FEP bør inkludere 

bedringsprosessen eller funksjonell remisjon som et primært utfall, og aller helst ha en 

oppfølgingstid på mer enn sju år. 
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VEDLEGG 1 

Pooled effect sizes (95% confidence interval in parenthesis) of short-term discontinuation rate due to specific reasons and 

long-term remission and relapse rates in comparison of SGAs and FGAs. 

SGA FGA # 

studies 

n Due to 

inefficacy 

(RR) 

Due to 

intolerability 

(RR) 

Due to patient 

choice/non-

adherence 

(RR) 

Long-term 

Remission 

Rate (RR) 

Long-term 

Relapse Rate 

(RR) 

Olanzapine Haloperidol 5 689 0.38 

(0.25~0.59)
**

 

0.29 (0.14~ 

0.59)
**a

 

0.64 

(0.16~2.57)
b
 

1.57 

(1.06~2.32)
*d

 

1.00 

(0.77~1.31)
f
 

Olanzapine Molindone 1 75 0.69 

(0.18~2.67) 

0.86 

(0.33~2.23) 

4.00 

(0.89~18.01) 

NR NR 

Risperidone Haloperidol 4 1146 0.88 

(0.51~1.53) 

0.50 

(0.28~0.89)
*
 

0.78 

(0.53~1.15)
c
 

1.40 

(0.79~2.46)
e
 

0.77 

(0.64~0.95)
*g

 

Risperidone Molindone 1 81 0.78 

(0.23~2.70) 

0.61 

(0.22~1.71) 

1.95 

(0.38~10.06) 

NR NR 

Clozapine Chlorpromazine 1 160 NR NR NR 1.03 

(0.88~1.20) 

1.20 

(0.38~3.77) 

Amisulpride Haloperidol 1 207 0.24 

(0.12~0.49)
**

 

0.47 

(0.20~1.08) 

0.69 

(0.31~1.52) 

2.35 

(1.45~3.83)
**

 

0.73 

(0.37~1.41) 

Quetiapine Haloperidol 1 207 1.06 

(0.73~1.55) 

0.13 

(0.03~0.55)
**

 

0.15 

(0.04~0.65)
*
 

1.41 

(0.82~2.44) 

1.05 

(0.54~2.01) 

Ziprasidone Haloperidol 1 185 0.67 

(0.41~1.09) 

0.47 (0.19 

~1.16) 

0.77 

(0.34~1.75) 

1.65 

(0.95~2.86) 

0.32 

(0.11~0.89)
*
 

Pooled 

SGAs 

Pooled FGAs 9 1792 0.60 

(0.43~0.82)
**

 

0.46 

(0.31~0.68)
**

 

0.84 

(0.57~1.24) 

1.26 

(0.99~1.60) 

0.84 

(0.72~0.99)
*
 

                                                                                                                                                                                                                    

Note: # studies and n are the largest possible for each comparison pair, but # of studies and n for each outcome may vary. 

*
p < .05; 

**
p < .01. 

RR = Relative Risk. 

a
N=4, n=665. 

b
N=4, n=606. 

c
N=3, n=963. 

d
N=3, n=582. 

e
N=1, n=119. 

f
N=3, n=394. 

g
N=3, n=663. 
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VEDLEGG 2 

Pooled effect sizes (95% confidence interval in parenthesis) of short-term primary outcome variables in comparison of 

SGAs and FGAs. 

SGA FGA # 

studies 

n All-cause Discontinuation 

Rate (RR) 

Symptom Reduction 

(Hedges’ g) 

Response Rate 

(RR) 

Olanzapine Haloperidol 5 689 0.53 (0.37~0.77)
**

 0.26 (0.05~0.47)
*
 1.29 

(1.05~1.58)
*b

 

Olanzapine Molindone 1 75 1.37 (0.82~2.29) −0.02 (−0.47~0.43) 0.68 (0.39~1.19) 

Risperidone Haloperidol 5 1146 0.79 (0.63~0.97)
*a

 −0.04 (−0.19~0.11) 1.04 (0.90~1.20)
c
 

Risperidone Molindone 1 81 0.85 (0.46~1.54) −0.15 (−0.58~0.28) 0.92 (0.58~1.45) 

Risperidone Zuclopenthixol 1 25 NR 0.50 (−0.29~1.28) 1.34 (0.30~5.96) 

Clozapine Chlorpromazine 1 160 0.91 (0.37~2.25) 0.15 (−0.16~0.46) 1.03 (0.88~1.20) 

Amisulpride Haloperidol 1 207 0.63 (0.47~0.85)
**

 0.40 (0.13~0.68)
**

 1.56 

(1.13~2.15)
**

 

Quetiapine Haloperidol 1 207 0.81 (0.63~1.05) 0.26 (−0.02~0.53) 1.30 (0.92~1.84) 

Ziprasidone Haloperidol 1 185 0.89 (0.68~1.15) 0.22 (−0.07~0.51) 1.11 (0.76~1.64) 

Pooled 

SGAs 

Pooled FGAs 12 1952 0.74 (0.62~0.87)
**

 0.11 (−0.02~0.24) 1.13 (0.99~1.27) 

Note: # studies and n are the largest possible for each comparison pair, but # of studies and n for each outcome may vary. 

*
p < .05; 

**
p < .01. 

a
N=4, n=1146; 

b
N=4, n=652; 

c
N=4, n=1089. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594563/table/T1/#TFN1
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594563/table/T1/#TFN2
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VEDLEGG 3 

Pooled effect sizes (95% confidence interval in parenthesis) of short-term weight gain and metabolic changes in 

comparison of SGAs and FGAs. A negative effect size and an RR below 1 indicate worse side effects from FGAs. 

SGA FGA 

Comparator 

Weight Change 

(Hedges’ g) 

Weight Gain 

(>7%) (RR) 

Glucose change 

(Hedges’ g) 

Cholesterol 

change (Hedges’ 

g) 

Triglyceride 

change (Hedges’ 

g) 

Olanzapine Haloperidol 0.61 

(0.35~0.87)
**

 

(N=4, n=572) 

3.31 

(1.83~5.98)
**

 

(N=2, n=362) 

0.08 (−0.17~0.32) 

(N=3, n=496) 

0.17 (−0.00~0.35) 

(N=3, n=501) 

0.20 (−0.25~0.65) 

(N=2, n=280) 

Olanzapine Molindone 1.77 

(1.24~2.30)
**

 

(N=1, n = 75) 

NR −0.02 

(−0.70~0.66) 

(N=1, n=35) 

1.02 

(0.30~1.75)
**

 

(N=1, n=35) 

0.51 (−0.20~1.21) 

(N=1, n=33) 

Olanzapine Sulpiride 3.56 

(2.70~4.42)
**

 

(N=1, n=53) 

NR −1.21 

(−1.79~−0.63)
**

 

(N=1, n=53) 

5.12 

(4.01~6.23)
**

 

(N=1, n=53) 

3.32 

(2.49~4.15)
**

 

(N=1, n=53) 

Risperidone Haloperidol 0.22 (0.03~0.40)
*
 

(N=2, n=443) 

1.61 

(1.25~2.09)
**

 

(N=2, n=485) 

−0.40 

(−0.83~0.03) 

(N=1, n=84) 

−0.07 

(−0.50~0.36) 

(N=1, n=84) 

−0.03 

(−0.47~0.41) 

(N=1, n=78) 

Risperidone Molindone 0.93 (0.48~1.3)
**

 

(N=1, n=81) 

NR 0.03 (−0.55~0.60) 

(N=1, n=0.92) 

−0.46 

(−1.04~0.12) 

(N=1, n=45) 

0.32 (−0.28~0.92) 

(N=1, n=42) 

Risperidone Sulpiride −3.86 

(−4.73~−3.00)
**

 

(N=1, n=58) 

NR −1.99 

(−2.61~−1.36)
**

 

(N=1, n=58) 

−1.36 

(−1.93~−0.80)
**

 

(N=1, n=58) 

−1.18 

(−1.74~−0.63)
**

 

(N=1, n=58) 

Clozapine Chlorpromazine NR NR 0.25 (−0.06~0.56) 

(N=1, n=160) 

NR NR 

Clozapine Sulpiride 4.95 

(3.92~5.97)
**

 

(N=1, n=59) 

NR −1.54 

(−2.12~−0.97)
**

 

(N=1, n=59) 

3.07 (2.32~3.82) 

(N=1, n=59) 

5.02 

(3.98~6.05)
**

 

(N=1, n=59) 

Amisulpride Haloperidol 0.12 (−0.20~0.43) 

(N=1, n=155) 

NR −0.03 

(−0.30~0.24) 

(N=1, n=207) 

0.19 (−0.08~0.47) 

(N=1, n=207) 

0.34 (0.06~0.61)
*
 

(N=1, n=207) 

Quetiapine Haloperidol 0.30 (−0.01~0.62) 

(N=1, n=157) 

NR −0.11 

(−0.38~0.16) 

(N=1, n=207) 

−0.03 

(−0.30~0.25) 

(N=1, n=207) 

0.15 (−0.12~0.42) 

(N=1, n=207) 

Ziprasidone Haloperidol −0.12 NR −0.36 0.02 (−0.27~0.31) 0.10 (−0.19~0.39) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594563/table/T5/#TFN28
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SGA FGA 

Comparator 

Weight Change 

(Hedges’ g) 

Weight Gain 

(>7%) (RR) 

Glucose change 

(Hedges’ g) 

Cholesterol 

change (Hedges’ 

g) 

Triglyceride 

change (Hedges’ 

g) 

(−0.46~0.22) 

(N=1, n=132) 

(−0.65~−0.06)
*
 

(N=1, n=185) 

(N=1, n=185) (N=1, n=185) 

Pooled 

SGAs 

Pooled FGAs 0.65 

(0.33~0.98)
**

 

(N=7, n=1059) 

2.26 

(1.33~3.69)
**

 

(N=3, n=733) 

−0.20 

(−0.61~0.22) 

(N=6, n=749) 

0.46 (−0.01~0.92) 

(N=5, n=593) 

0.71 (−0.02~1.44) 

(N=4, n=371) 

Note: 

*
p < .05; 

**
p < .01. 

RR = Relative Risk. 

Alle de tre uthevede vedleggene er tatt fra Zhang og medarbeideres resultater(2). 
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